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1. Isak Betsimon (MP) öppnar mötet
2. Trygghetsdialog om Norsborg
Isak Betsimon (MP) har öppnat mötet och hälsat alla välkomna, han föreslår att mötet
börjar med en förutsättningslös diskussion för att alla ska få komma till tals.
En man som berättar att han är aktiv i Hyresgästföreningen berättar att han anser att tryggheten har
försämrats i Norsborg. För 19 år sedan stod en del lägenheter tomma men idag är tångboddhet vanligt.
Ett problem är att centrum såldes av Botkyrkabyggen AB. Politikerna måste vara ute och se nedskräpningen och skadegörelsen för det ligger ute i flera veckor utan att det saneras eller röjs bort.
Upplevelsen av ett förfall innebär att känslan av trygghet minskar. Centrumet borde rivas för att göra
plats för lägenheter för centrumet är väldigt otrivsamt. Ett till problem är att belysningen är bristfällig
och det skapar mörka områden och otrygghet.
Det måste bli lättare att fel-anmäla trasiga gatulampor – alla lyktstolpar borde ha ett nummer så att man
enkelt kan ringa in och fel-anmäla exakt vilken lampa som är trasig.
Gångtunnlarna i området är inte belysta – det innebär att gående undviker tunnlarna på nattetid.
Kommunen måste investera i bättre ljusteknik, exempelvis LED-ljus.
Det är ett stort problem med personer som buskör överallt med fyrhjulingar och andra fordon.
Att gående är nära att skadas allvarligt av fordon som kommer i hög hastighet är väldigt vanligt.
Busåkningen skapar stor otrygghet. Kommunen borde lägga ut stora stenar vid cykel- och gångvägarna
så att genomfart förhindras.
Det är ett problem med missbruk bland unga människor som är skuldsatta och lever med hot mot sina
liv.
Beyron Ahxner som är Botkyrka kommuns trygghetssamordnare berättar att det är problematiskt med
renhållningen eftersom det är flera aktörer som är involverade som är svåra att samordna. Samtidigt har
fastighetsägare ansvar för renhållningen och dem är inte heller samordnade.
Det är viktigt med upphandlingen av renhållning samt budgeten för renhållning av gator/torg.
En man i lokalen säger att han upplever att Botkyrka kommun behandlar de norra kommundelarna som
sin "andra son". När det var en dödsolycka på Huddingevägen i Tullinge sattes fartkameror upp men
det har man inte gjort I Hallunda-Norsborg. Det är problematiskt med att förare inte håller hastigheten.
Man borde stänga av Hallunda centrum för all trafik utom bussarna.
En man som berättar att han arbetar som busschaufför i området säger att han tycker att polisen borde
patrullera oftare. Som busschaufför märker man att när det finns en polisbil i området blir det lugnt.
Det borde finnas en polisbil som bara åker runt i norra Botkyrka kvällar och nätter.
I ett demokratiskt samhälle har vi gett polisen i uppdrag att använda våld – de måste agera hårdare mot
kriminalitet – de syns för lite.
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En representant för centrumägarna säger att centrum alltid har varit en samlingsplats för de unga.
Centrumet har begränsat med resurser för att agera exempelvis har Norsborgs C målat om fasaden fyra
gånger på sju år – det kostar pengar. Det är polisen och kommunens sak att hantera de unga som
hänger i centrum. Musikhuset gör ett bra jobb men det är bara för vissa åldrar.
Ett sätt att få bort de unga från centrum är att det endast ska vara kommersiell verksamhet inte föreningsliv. Norsborgs centrum ska investera i bättre lampor som kommer att göra att lokalerna ljusas
upp. Centrumägarna berättar att de har stora problem med skadegörelse.
En ung kvinna som berättar att hon bott i Norsborg hela sitt liv säger att man som medborgare har rätt
att känna sig trygg. Fritidsgårdarna riktar sig till en viss åldersgrupp som inte är stökiga men man
glömmer dem som far illa. Under sommaren har hon pratat med många unga som inte vill ha fritidsgårdar utan annan verksamhet som riktar sig till fler. Om de unga engageras i området kommer de att
bli en positiv kraft för de tycker om sitt område. De måste belönas för sitt engagemang.
Låt de unga bygg ett utomhusgym och en botanisk trädgård i området. De unga tjejerna måste engageras – de är inte aktiverade. Vi ska inte vara rädda för våra ungdomar.
En annan kvinna som berättar att hon är aktiv som nattvandrare i Norsborg säger att det måste finnas
bättre reklam för nattvandring i Norsborg. Oroligheterna i våras innebar att fler engagerade sig.
Det vore bra om fler kvinnor engagerade sig i tryggheten i området.
Rektorn för Karsby International School är med på mötet. Han berättar att skolan samarbetar med
Polisen för att bygga relationer med eleverna. Han berättar att det är ett hårt klimat mellan de unga.
Han berättar också att han upplever att det tar lång tid från att man felanmäler till kommunen som
problemet åtgärdas. Elevernas på skolan riskerar ibland att skadas av fordon sim passerar.
Ofta kör bilar in på skolområdet – det behövs skyltning för att det är körförbud på skolområdet.
Innfarten för bilar in på skolområdet går rakt framför elevernas ingång till skolan.
Dem som nattvandrar berättar att de pratar mycket med unga som vistas i centrum.
De unga som de pratar med har lågt förtroende för polisen och har stora problem med arbetsförmedlingen. Nattvandrarnas möjlighet att kommunicera med de unga som har problem borde användas
för att ta vara på dem.
Rektorn för Karsby International School berättar att han gärna följer med på nattvandring vid något
tillfälle för att möta en del av sina elever utanför skolan.
Ronnie Dahl som är Botkyrka kommuns områdesutvecklare i Hallunda och Norsborg säger att det
finns ett beslut om att bygga ett "utegym" i Norsborg som kommer att bidra till att skapa en mer trivsam utomhusmiljö. Det finns en lokal som är avsedd för att bedriva föreningsverksamhet i som kan
användas för aktiviteter att aktivera äldre tonåringar och unga vuxna i området som har problem, förutsatt att det finns en vilja från vuxna att driva verksamhet där.
Diskussionen fortsätter om närpolisens verksamhet i området och att det inte är tillräckligt synliga.
Deras närvaro bidrar till att dämpa stämningen i området. Det är väldigt ledsamt att polisen inte kunde
vara med på mötet säger Isak Betsimon (MP). Beyron Ahxner berättar att polisen baserar en stor del av
sin verksamhet på anmälningar som gör om brott i ett område. Därför är det viktigt att anmäla brott och
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han ber alla att uppmana sina vänner och familjer att alltid anmäla brott för att det leder till en ökad
polisnärvaro.

3. Isak Betsimon (MP) avsluta mötet
Minnesanteckningarna skickas till samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden, utbildningsnämnden och Botkyrka kommuns trygghetssamordnare.
Minnesanteckningarna läggs ut på Botkyrka kommuns hemsida.

